
 

 

 

2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ                                                             ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019-20 

 

ΘΕΜΑ: «Ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής μαθητών/τριών για το σχολικό έτος 2020-2021» 

 (Φ1α/75919/Δ4 /17-06-2020 Υπουργική Απόφαση). 

 

Οι κηδεμόνες των μαθητών/τριών της Γ τάξης που επιθυμούν να εγγραφούν σε ΓΕ.Λ. -ΕΠΑ.Λ. για το 

σχολικό έτος 2020-2021 υποβάλλουν «Ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής» στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 

https://e-eggrafes.minedu.gov.gr, συμπληρώνοντας όλα τα απαραίτητα στοιχεία, από τη 18η Ιουνίου 

2020 και ώρα 09:00 έως και τη 2η Ιουλίου 2020 και ώρα 23:59. Οι αιτούντες/αιτούσες κατά την είσοδό 

τους στην εφαρμογή «e-εγγραφές» θα έχουν τη δυνατότητα να ενημερώνονται για τις τάξεις, τα μαθήματα 

επιλογής, την ομάδα προσανατολισμού των ΓΕ.Λ., τους τομείς και τις ειδικότητες των ΕΠΑ.Λ. στις οποίες 

δικαιούνται να εγγραφούν.  

Η Ηλεκτρονική Αίτηση επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης του ν. 1599/1986 (Α ́75) 

 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ 

1. 

Για την είσοδο στην εφαρμογή «e-εγγραφές» είναι απαραίτητοι οι κωδικοί ΓΓΠΣ (taxis) του γονέα 

ή κηδεμόνα που έχει καταχωριστεί στο Πληροφοριακό Σύστημα του Γυμνασίου στο οποίο φοιτά ο μαθητής/η 

μαθήτρια (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΑΤΕ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΟΝ 

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΜΗΝΑ).  

2. 

Στην περίπτωση κατά την οποία οι κηδεμόνες δεν διαθέτουν κωδικούς ΓΓΠΣ (taxis) οφείλουν να 

προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να τους αποκτήσουν έγκαιρα.  

3. 

Οι γονείς/κηδεμόνες των οποίων τα ατομικά στοιχεία αναγράφονται στο ΓΓΠΣ (taxis) με λατινικούς 

χαρακτήρες, ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ οφείλουν να ενημερώσουν τον Δ/ντή / Δ/ντρια του 

Γυμνασίου προκειμένου να καταχωρίσει με τον ίδιο τρόπο τα παραπάνω στοιχεία στο σύστημα του σχολείου. 

 

 

 

 

 

 



ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Κατά την υποβολή της Ηλεκτρονικής Αίτησης εγγραφής – Δήλωσης προτίμησης εμφανίζονται 

προσυμπληρωμένα τα στοιχεία του κηδεμόνα και καταχωρίζονται τα εξής στοιχεία:  

Α 

1. Το e-mail του κηδεμόνα (σε περίπτωση που ο κηδεμόνας δεν διαθέτει e-mail, πρέπει να μεριμνήσει 

έγκαιρα για τη δημιουργία του) 

2. Το μητρώνυμο του μαθητή 

Β 

Για τα ΓΕ.Λ.:  

• Επιλογή Ημερήσιου ή Εσπερινού ΓΕ.Λ. 

 • Η τάξη στην οποία θα φοιτήσουν οι μαθητές/-τριες το επόμενο σχολικό έτος  

• Επιλογή ξένης γλώσσας (Α΄ Λυκείου)  

• Επιλογή Ομάδας Προσανατολισμού (ΑΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΟΣΟΥΣ ΕΓΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΗ Β΄ και Γ΄ 

Λυκείου)  

Οι μαθητές/-τριες, που επιθυμούν να φοιτήσουν σε ΓΕ.Λ., δεν δηλώνουν σχολείο προτίμησης στην 

εφαρμογή e-eggrafes, αλλά τοποθετούνται σύμφωνα με απόφαση του/της Διευθυντή/-ντριας Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης. 

Για τα ΕΠΑ.Λ.:  

• Η τάξη στην οποία θα φοιτήσουν οι μαθητές/-τριες το επόμενο σχολικό έτος  

• Ο τομέας της Β’ Τάξης ή η ειδικότητα της Γ’ Τάξης ημερήσιων και εσπερινών ΕΠΑ.Λ (ΑΦΟΡΑ 

ΜΟΝΟ ΟΣΟΥΣ ΕΓΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΗ Β΄ και Γ΄ τάξη)  

• Η επιλογή έως τριών (3) ΕΠΑ.Λ.  

 

Κοινά (ΓΕ.Λ. – ΕΠΑ.Λ):  

• Το σχολείο τελευταίας φοίτησης καθώς και το έτος τελευταίας φοίτησης  

• Ο Αριθμός Μητρώου (Α.Μ.) μαθητή/-τριας, ο οποίος αναγράφεται  

α) στον έλεγχο προόδου που έχει δοθεί από το σχολείο το πρώτο τετράμηνο,  

β) στην προσωπική καρτέλα του μαθητή (Ιστοσελίδα σχολείου – Ηλεκτρονική Ενημέρωση, με χρήση 

των προσωπικών σας κωδικών)  

• Η ημερομηνία γέννησης του/της μαθητή/-τριας  

• Από ποιον/-α καταχωρίζεται η Ηλεκτρονική Αίτηση  

• Ο αριθμός του κινητού τηλεφώνου του/της κηδεμόνα ή του/της μαθητή/-τριας 

 

  

 

 



Σχετικά με την επιλογή έως τριών (3) ΕΠΑ.Λ.  

Η κατάταξη σε ΕΠΑ.Λ. θα γίνει με βάση τη σειρά προτίμησης που δηλώθηκε και θα γίνει σε Τάξεις, 

Τομείς και Ειδικότητες που πληρούν τις προϋποθέσεις λειτουργίας τους. Στην περίπτωση κατά την οποία 

μαθητής/-τρια αιτήθηκε τμήμα ΕΠΑ.Λ. που δεν πληροί τις προϋποθέσεις λειτουργίας (π.χ. ολιγομελές) και 

το οποίο χρειάζεται έγκριση για να λειτουργήσει, αναμένει νεότερη ενημέρωση μέσω της εφαρμογής e-

eggrafes μετά τη 14η Ιουλίου 2020. Αν το τμήμα δεν εγκριθεί, οι μαθητές/-τριες, που κατανεμήθηκαν σε αυτά, 

θα πρέπει να κάνουν νέα αίτηση εγγραφής στην επόμενη φάση ηλεκτρονικών αιτήσεων στα 

υπάρχοντα/διαμορφωμένα τμήματα, μέσω της εφαρμογής e-eggrafes. 

Στην περίπτωση κατά την οποία μαθητές/-τριες που υποβάλλουν αίτηση είναι περισσότεροι/-ες από 

τον αριθμό μαθητών/-τριών που μπορεί να εξυπηρετήσει η σχολική μονάδα, πραγματοποιείται δημόσια 

κλήρωση ώστε να καλυφθεί ο προβλεπόμενος ανώτατος αριθμός μαθητών/-τριών ανά τάξη. Ειδικότερα, η 

κλήρωση για την Α΄ τάξη διεξάγεται μεταξύ όλων των μαθητών/-τριών οι οποίοι/-ες έχουν κατανεμηθεί στη 

συγκεκριμένη σχολική μονάδα  

Στην εξαιρετική περίπτωση κατά την οποία μαθητής/-τρια δεν κατανεμήθηκε σε κανένα ΕΠΑ.Λ., η 

διαδικασία κατανομής του/της θα γίνει από την οικεία Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στην οποία 

απευθύνεται έως τη 10η Ιουλίου, όπου ο Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης προτείνει την εγγραφή 

του/της σε υπάρχοντα τμήματα. 

 

 

 

ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 

Μετά την οριστική κατανομή τους σε συγκεκριμένο ΓΕ.Λ ή ΕΠΑ.Λ. οι ενδιαφερόμενοι/-ες θα 

ενημερωθούν μέσω της εφαρμογής e-eggrafes στην ηλεκτρονική διεύθυνση:  

https://e-eggrafes.minedu.gov.gr  

 

Λαμβάνοντας υπόψη την εξαιρετικά επείγουσα ανάγκη να αντιμετωπιστούν οι άμεσοι κίνδυνοι 

από τη διάδοση του νέου κορωνοϊού COVID-19 οφείλουν να αποστείλουν Υπεύθυνη Δήλωση μέσω της 

ιστοσελίδας του https://www.gov.gr/ και τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

στη σχολική μονάδα  

ή  

να παρουσιαστούν, κατόπιν συνεννόησης, για την οριστική εγγραφή, ανανέωση εγγραφής ή 

μετεγγραφή τους, προσκομίζοντας όσα δικαιολογητικά απαιτούνται κατά περίπτωση:  

α. Για τα ΓΕ.Λ. μέχρι την έναρξη των μαθημάτων  

β. Για τα ΕΠΑ.Λ. από την 6 η Ιουλίου 2020 έως τη 10η Ιουλίου 2020 ηλεκτρονικά και με φυσική 

παρουσία από την 6 η Ιουλίου 2020 έως τη 10η Ιουλίου 2020, κατά τις ημέρες θερινής εφημερίας των 

σχολικών μονάδων  

 



 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

Οι μαθητές/-τριες ή οι κηδεμόνες αυτών που συναντούν δυσκολία στη συμπλήρωση των απαραίτητων 

στοιχείων στην εφαρμογή e-eggrafes μπορούν να απευθύνονται στο help desk της εφαρμογής στα τηλέφωνα 

επικοινωνίας που βρίσκονται στην αρχική σελίδα της πλατφόρμας e-eggrafes (ΓΕ.Λ.: 2103443911, ΕΠΑ.Λ.: 

2103443913) ή με e-mail μέσω της σελίδας «Επικοινωνία» της πλατφόρμας e-εγγραφές, εφόσον συνδεθούν, 

επιλέγοντας απαραίτητα τύπο σχολείου (ΓΕ.Λ. ή ΕΠΑ.Λ.).  

Επίσης, μπορούν να απευθύνονται στην πλησιέστερη σχολική μονάδα (Γυμνάσιο, ΓΕ.Λ.-ΕΠΑ.Λ.) της 

κατοικίας τους τις ώρες λειτουργίας της εκτός των ημερών και ωρών που διενεργούνται οι Πανελλαδικές 

Εξετάσεις. 

 

 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 

Οι αιτούντες/-σες έχουν τη δυνατότητα τροποποίησης της Ηλεκτρονικής Αίτησής τους ή διαγραφής 

και υποβολής νέας όσο η ηλεκτρονική πλατφόρμα e-eggrafes δέχεται Ηλεκτρονικές Αιτήσεις και σε κάθε 

περίπτωση όχι μετά την τοποθέτηση/κατανομή σε σχολική μονάδα. Μετά την κατανομή δυνατότητα 

διαγραφής της Ηλεκτρονικής Αίτησης υφίσταται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις (π.χ. μη έγκυρη αίτηση, 

αλλαγή τομέα - ειδικότητας ΕΠΑΛ, μη έγκριση ολιγομελούς κ.λπ.) με Υπεύθυνη Δήλωση:  

α) για τα ΓΕΛ προς την αρμόδια Διεύθυνση του ΥΠΑΙ.Θ. (egelhelp@mineu.gov.gr)  

β) για τα ΕΠΑ.Λ. προς τον/τη Διευθυντή/-ντρια του σχολείου που έχει κατανεμηθεί προκειμένου να 

του/της ενεργοποιήσει τη δυνατότητα διαγραφής. Με την παραπάνω ενεργοποίηση, ο/η μαθητής/-

τρια/κηδεμόνας μπορεί να διαγράψει ο/η ίδιος/α την Ηλεκτρονική Αίτηση. Μετά τη διαγραφή της 

Ηλεκτρονικής Αίτησής του/της, ο μαθητής/-τρια /κηδεμόνας, πρέπει να υποβάλει εκ νέου Ηλεκτρονική 

Αίτηση στην αμέσως επόμενη περίοδο εγγραφών. 

 

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 

ΜΑΡΙΝΑ ΤΟΥΤΟΥΔΑΚΗ  

 

 

Σε περίπτωση που επιθυμείτε οποιαδήποτε διευκρίνιση, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το σχολείο τις 

παρακάτω ημέρες (από 10 π.μ  έως 13.30 μμ): 

Πέμπτη 18/6/2020  

Τρίτη 23/6/2020 

Πέμπτη 25/6/20120 

Δευτέρα 29/6 και Τρίτη 30/6 (από τις 10.00 πμ  έως τις 14.00 μμ) 

 



ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΜΗΝ ΤΗΛΕΦΩΝΕΙΤΕ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΕ ΜΕΡΕΣ ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ 

ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΓΙΑΤΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΩΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ 

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 

 

 

 

……………………………………………………………………………………………………….. 

ΑΦΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΕΤΕ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΤΕ ΤΟ 

ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΜΕΣΩ MAIL, ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΔΗΛΩΣΗ  

 

 

 

ΔΗΛΩΣΗ 

Ο/Η ………………………………………………………………………………………………, κηδεμόνας  

του/της ……………………….………………………………………………………………….., μαθητ… της 

Γ Τάξης, δηλώνω υπεύθυνα ότι ο γιος μου/η κόρη μου έχει εγγραφεί  στο παρακάτω σχολείο: 

…………………………………………………………………………….. 

                                                                                                                     Ο/Η  ΔΗΛ….  


